
 

 

Verslag algemene vergadering 

20 maart 2017 

Cafetaria sporthal Vordensteyn 

Om 20u00 

 

De algemene vergadering wordt voorafgegaan door een lezing verzorgt door  

ICES vzw > Pesten gedaan ermee! 
 

1. Verwelkoming 

2. Controle aanwezigheden en stemgerechtigde ledeni 

- Aantal erkende sportclubs: 71 
- Aanwezig:36 
- Verontschuldigd: 2  

De vergadering kan conform het huishoudelijk reglement artikel 13.3. geldig vergaderen. 

3. Goedkeuring verslag algemene vergadering 21 maart 2016 
De voorzitter vestigt de aandacht op punt 4. werkingsverslag 2015.  
Het UitwisselingsForum voor Schotense Sportclubs (UFSS) is in 2016 - door persoonlijke omstandigheden 
van raadslid en voorzitter van het initiatief Wesley Van Eynde - niet kunnen opstarten. Medio oktober 2016 
werd in overleg met de vrijetijdsdienst sport afgesproken de start van het (UFSS) uit te stellen en wel om 
volgende redenen: 
1. De organisatie van een uitwisselingsforum vergt – om een geroutineerde aanpak te realiseren – een grondige 
voorbereiding. Hiervoor wordt - cfr. de praktische handleiding van Roel Van Caenegem - zes maanden 
aangeraden en dit was niet meer haalbaar.  
2.Op de vrijetijdsdienst / sport komt in 2017 een ‘einde loopbaan’ en dus personeelswissel in zicht.  
In het kader van een efficiënte, functionele en gerichte ondersteuning is het aangewezen om de opvolger van 
meet af aan mee te nemen in het verhaal van voorbereiding en uitvoering. Bovendien is dit ook de ultieme 
kans voor hij/zij om te groeien binnen de taak van sportclubondersteuning.  
De vergadering keurt het verslag goed. 
 
4. werkingsverslag 2016 
De vergadering neemt akte van het werkingsverslag 2016 
 
5. financieel  
5.1. goedkeuring financieel verslag 2016 en decharge, rekeningnazichter 
 

Het werkingsjaar 2016 wordt afgesloten met een positief saldo van 3.694,92 euro dat wordt overgedragen naar 
2017. 

De heer Kint Ivan ( Gymclub S.T.O.S. vzw ) is op de algemene vergadering van 21 maart 2016 aangesteld.  
De heer Kint heeft schriftelijk verklaard voormelde rekening te hebben gecontroleerd en geen 
tegenstrijdigheden heeft vastgesteld. 

De vergadering keurt het verslag goed en verleent decharge aan de leden van de raad van bestuur van 
Sportraad Schoten. 

 

 

 

 



 

 

5.2. ontwerp begroting werkingsjaar 2017 

INKOMSTEN   
Toelage gemeente 2017 1.500,00
Intresten  
TOTAAL INKOMSTEN 1.500,00
UITGAVEN  
Schoten Sport 900,00
Bestuurlijke werking 550,00
Bankkosten 15,00
TOTAAL UITGAVEN 1.465,00

   

SALDO 35,00
 

Overdracht werkingsjaar 2017: 3.694,92 euro (zie financieel verslag) 
De vergadering geeft haar akkoord met het begrotingsvoorstel. 

 
5.3. aanstelling commissaris(sen) voor nazicht van de rekeningen 2017 op algemene vergadering 2018 

Conform het huishoudelijk reglement artikel 28, stelt de heer Kint Ivan zicht kandidaat als kasnazichter.  
De vergadering aanvaard de heer Kint Ivan voor de rekeningen 2017. 
 

6.  ontslag / aanvaarding leden algemene vergadering 
- ontslag B.C. Innersleep 
- aanvaarding: het college van burgemeester en schepen van 26 april 2016 ging, na advies van de 
gemeentelijke sportraad, akkoord met de erkenning van duikclub Hoogenboom Dive Education vzw 
 
7.  ontslag / verkiezing leden raad van bestuur 
Geen wijzigingen. 
 
8.  Bestuurlijke documenten 
Geen bestuurlijke documenten 
 
9.  Rondvraag 
Geen vragen/antwoorden. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 

 

 

Robert Imler 

Voorzitter sportraad 

                                                            
iHR 13.3. Vereiste aanwezigheid om geldig te vergaderen 
1.‐ De algemene vergadering kan geldig vergaderen ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden, uitgezonderd voor de 

verkiezing van de nieuwe leden van de raad van bestuur of de ontbinding van de sportraad, waarvoor minimum 1/2 van de 

stemgerechtigde leden aanwezig dient te zijn.  

 


